
  

     

 ТАРИФНИК ЗА ПРЕВОЗ НА ЛИЦА  
 
 МАЛО НАМЕНСКО ВОЗИЛО 
 

 

 

 

 

 

 

Без обезбедена придружба, само лице возач* 

За сите корисници под 65 годишна 
возраст  

 За сите корисници над 65 годишна 
возраст и лица со попреченост 

Цена на транспорт во една насока со 20 % 
субвенционирана цена 

Цена на транспорт во една насока со 
дополнителни 10 % на 
субвенционирана цена,( вкупно 30 % 
субвенционирана цена) 

Зона 1 – 5 км 400 мкд Зона 1 – 5 км 350 мкд 

Зона 2 - 10 км 450 мкд Зона 2 – 10 км 400 мкд 

Зона 3 – 20 км 600 мкд Зона 3 – 20 км 550 мкд 

 

Мало наменско возило со обезбедена придружба* 

За сите корисници под 65 годишна 
возраст  

 За сите корисници над 65 годишна 
возраст и лица со попреченост 

Цена на транспорт во една насока со 20 % 
субвенционирана цена  

Цена на транспорт во една насока со 
дополнителни 10 % на 
субвенционирана цена,( вкупно 30 % 
субвенционирана цена)  

Зона 1 – 5 км 650 мкд Зона 1 – 5 км 600 мкд 

Зона 2 – 10 км 700 мкд Зона 2 – 10 км 650 мкд 

Зона 3 – 20 км 850 мкд Зона 3 – 20 км 800 мкд 

*250 мкд за секој нареден час со придружба ( негувател, личен асистент) 

 

- Време на чекање  до 10 минути – бесплатно, секои наредни 10 минути + 50 мкд 

- Превоз надвор од Скопје – 35мкд/км до 50 км, 30 мкд/км над 50км 

- За превоз од една во друга зона се пресметува цената за подалечната зона 

                                                  



  

                                                 

                                                     ТАРИФНИК ЗА ПРЕВОЗ НА ЛИЦА 

                                          СПЕЦИЈАЛНО НАМЕНСКО ВОЗИЛО 

 

 

 

 

 

 

Без обезбедена придружба, само лице возач и еден животоспасувач* 

За сите корисници под 65 годишна 
возраст  

 За сите корисници над 65 годишна 
возраст и лица со попреченост 

Цена на транспорт во една насока со 
20 % субвенционирана цена 

Цена на транспорт во една насока со 
дополнителни 10 % на 
субвенционирана цена,( вкупно 30 % 
субвенционирана цена) 

Зона 1 – 5 км 1050 мкд  Зона 1 – 5 км 950 мкд 

Зона 2 – 10 км 1200 мкд Зона 2 – 10 км 1100 мкд 

Зона 3 – 20 км 1500 мкд Зона 3 – 20 км 1350 мкд 

 

Специјално наменско возило со обезбедена придружба * 

За сите корисници под 65 годишна 
возраст  

 За сите корисници над 65 годишна 
возраст и лица со попреченост 

Цена на транспорт во една насока со 
20 % субвенционирана цена 

Цена на транспорт во една насока со 
дополнителни 10 % на 
субвенционирана цена,( вкупно 30 % 
субвенционирана цена) 

Зона 1 – 5 км 1300 мкд Зона 1 – 5 км 1200 мкд 

Зона 2 – 10 км 1450 мкд Зона 2 – 10 км 1350 мкд 

Зона 3 – 20 км 1750 мкд Зона 3 – 20 км  1600 мкд 

*250 мкд за секој нареден час со придружба ( негувател, личен асистент) 

 

- Време на чекање  до 10 минути – бесплатно, секои наредни 10 минути + 100 мкд 

- Превоз надвор од Скопје – 70мкд/км до 50 км, 60 мкд/км над 50км 

- За превоз од една во друга зона се пресметува цената за подалечната зона 


